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Formulário de Recomendação ao Prêmio Presidencial de 2022-2023 
 

 

 
 

Recomenda-se o indivíduo a seguir para um Prêmio Presidencial de 2022-2023 de acordo com as diretrizes 

do presidente, conforme consta na Carta com os Critérios de Premiação: Enviar para Lisa Fruehe 

lisa.fruehe@lionsclubs.org até 17 de fevereiro de 2023. 

 

NOME  ________________________________________________________ Nº DE ASSOCIADO    

 

ENDEREÇO               

 

CIDADE         ESTADO/PAÍS        

 

CARGO LEONÍSTICO ___            

   

LIONS CLUBE ____________________________________________________ DISTRITO      

 

DATA DA ENTREGA DO PRÊMIO:  MÊS  __________________________________DIA _____________ANO    

 
 

**** Antigos cargos de liderança não qualificam automaticamente um Leão para um destes prêmios.**** 

 

 

Forneça uma explicação breve do(s) motivo(s) da indicação, de acordo com as diretrizes descritas na 

Carta de Critério de Premiações (Use o verso da página ou uma folha adicional se necessário):  

 

               

 

               

 

               
 

               

 

Número de novos associados: ____________________  

 

 

*Recomendado por:         Cargo:       

 

*Endossado por:         Cargo:       

 

 
*As recomendações devem ser rubricadas pelo governador de distrito.  O governador de distrito deve verificar se os 

critérios estabelecidos pelo presidente foram atendidos antes de passá-los ao líder Leão responsável por endossar as 

recomendações.  As recomendações precisam então ser endossadas e depois apresentadas pelo ex-presidente 

internacional mais recente do distrito múltiplo, caso exista um.  Se não, então o atual membro da diretoria deve 

endossar e, então apresentar as recomendações.  Se não houver um, então o mais recente ex-diretor internacional 

deve endossar e depois enviar as recomendações.  Um Leão não é elegível para reconhecimento se um Prêmio 

Presidencial foi recebido durante os últimos três anos Leonísticos (2019-2020, 2020-2021 ou 2021-2022). 

 

Caso você pertença a um distrito único que não atenda a nenhum dos requisitos acima, então o governador de 

distrito poderá endossar e apresentar as recomendações. 

 

Caso você pertença a um distrito múltiplo que não atenda a nenhum dos requisitos acima, o presidente de conselho 

deve facilitar o encaminhamento das recomendações. 

OBSERVAÇÃO PARA O LÍDER LEÃO QUE ENDOSAR ESTE FORMULÁRIO: O presidente solicita que junto com estes formulários 

preenchidos e endossados, você envie uma carta de apresentação, indicando a ordem de preferência para TODAS as 

recomendações ao Prêmio Presidencial para o distrito único/múltiplo INTEIRO (se for o caso) AO MESMO TEMPO. 

 

 

mailto:lisa.fruehe@lionsclubs
http://www.lionsclubs.org/common/images/logos/lionlogo_bw.jpg

	NOME: 
	N DE ASSOCIADO: 
	ENDEREÇO: 
	CIDADE: 
	ESTADOPAÍS: 
	LIONS CLUBE: 
	DISTRITO: 
	DATA DA ENTREGA DO PRÊMIO MÊS: 
	DIA: 
	ANO: 
	Carta de Critério de Premiações Use o verso da página ou uma folha adicional se necessário 1: 
	Carta de Critério de Premiações Use o verso da página ou uma folha adicional se necessário 2: 
	Carta de Critério de Premiações Use o verso da página ou uma folha adicional se necessário 3: 
	Número de novos associados: 
	Recomendado por: 
	Cargo: 
	Endossado por: 
	Cargo_2: 


